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MEDNARODNI IZPITI IZ NEMŠKEGA JEZIKA ÖSD

A1
GD 1

A2
GD 2

B1
ZB 1

B2
MD

C1
OD

C2
WD

A1 - Grundstufe Deutsch na osnovni ravni preverja jezikovno kompetentnost v
znanih situacijah vsakdanjega življenja. Ta izpit je zasnovan za kandidate od 14
let naprej in je ponujen tudi za priseljenke in priseljence v Avstriji tudi kot
avstrijska varianta (= Z varianta).
A2 - Grundstufe Deutsch 2 preverja jezikovno sposobnost sporazumevanja na
osnovni ravni v preprostih, rutinskih situacijah vsakdanjega in poklicnega
življenja. Pri tem je v središču preprosta in neposredna izmenjava informacij o
poznanih in običajnih rečeh.
B1 - Zertifikat (v modulih) preverja sposobnost samostojne rabe jezika v
poznanih situacijah vsakdanjega življenja (delo, šola, prosti čas, potovanja ipd.).
Ta izpit je na voljo tudi modularno, t.j. izpitni moduli branje, poslušanje, pisanje
in govorjenje se lahko opravijo neodvisno drug od drugega ob različnih časih.
B2 - Mittelstufe Deutsch preverja jezikovno kompetentnost v komunikacijskih
situacijah, s kakršnimi se ne srečujemo samo v vsakdanjiku, pač pa tudi na
(pol)javnem in poklicnem področju ter na področju izobraževanja in
izpopolnjevanja (šola, študij).
C1 - Oberstufe Deutsch preverja sposobnost kompetentne rabe jezika v različnih
situacijah družbenega in poklicnega življenja, pri čemer naj se komunikacija tudi
v kompleksnejših zvezah že odlikuje z visoko stopnjo pravilnosti in specifične
primernosti v dani situaciji.
C2 - Wirtschaftssprache Deutsch preverja tako splošno jezikovno kot tudi
strokovno jezikovno kompetentnost v situacijah gospodarskega in poklicnega
življenja, pri čemer se tu tudi v kompleksnejših komunikacijskih zvezah pričakuje
velika stopnja pravilnosti in specifične primernosti v dani situaciji.
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Opravljen mednarodni izpit iz nemščine dokazuje določeno raven jezikovnega
znanja in izboljšuje vaše možnosti pri vpisu na tuje univerze, iskanju zaposlitve
doma ali v tujini.

VPRAŠANJA
Kje pa lahko opravljam izpit?
ÖSD izpit lahko opraviš na našem sedežu v centru Maribora in to
samo pri nas v tem delu Slovenije!
Do kdaj pa se moram prijaviti?
Vsaj 30 dni pred izpitnim rokom.
Kaj pa izpitni roki? So že kje objavljeni?
Seveda! Klikni sem in si oglej izpitne roke.
Kako pa se sploh prijavim?
Izpolni prijavnico kar preko spleta!
Koliko pa stane izpit?
To piše tukaj.
Če vas pride na isti izpitni rok 5, dobite 5 % popust, od 6 do 10, pa
kar 10 %.
Pa znam dovolj nemško?
Oglasi se pri nas in preveri svoje znanje nemščine z brezplačnim
uvrstitvenim testom.
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TERMINI MEDNARODNIH IZPITOV ÖSD V LETU 2020
Termin

Datum izpita
Termin 1

24. 01. 2020

Termin 2

21. 02. 2020

Termin 3

27. 03. 2020

Termin 4

24. 04. 2020

Termin 5

29. 05. 2020

Termin 6

22. 06. 2020

Termin 7

21. 08. 2020

Termin 8

11. 09. 2020

Termin 9

25. 09. 2020

Termin 10

23. 10. 2020

Termin 11

20. 11. 2020

Termin 12

11. 12. 2020

CENIK IZPITOV ÖSD
Stopnja

Cena (z DDV)

A1

110 EUR

A2

130 EUR

B1

175 EUR

B2

185 EUR

C1

195 EUR

C2

210 EUR
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